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Dansk: pris

 

Generel definition: pengebeløb, som noget koster

 

   

Dansk: pris for ydelsesenhed

 

Dansk: ydelsestakst

 

Generel definition: pris for en ydelsesenhed

Kommentar: Pris for ydelsesenhed kan komme fra flere steder, fx fra en gennemsnitsberegning, fra en
standardkontrakt, fra tidligere afregninger eller fra et konkret tilbud fra en leverandør.

 

   

Dansk: pris for basisindsats

 

Dansk: pris for ydelse

 

Generel definition: pris for en ydelse eller en mængde af en ydelse

Kommentar: Pris for ydelse og pris for basisindsats er sammenfaldende, da en basisindsats netop er en indsats
bestående af én ydelse.
Pris for ydelse eller pris for basisindsats beregnes ved at gange pris for ydelsesenhed med antallet af
ydelsesenheder. Det kan være et givet antal af en stykydelse eller det antal gange en periodeydelse
leveres i en given indsatsperiode.

 

   

Dansk: brugerbetaling

 

Dansk: egenbetaling

 

Generel definition: pris for ydelse, som borgeren selv betaler

Kommentar: Brugerbetalingen vil typisk kun omfatte enkelte ydelser, som indgå i en indsats, eller en del at den
samlede pris for ydelsen eller ydelserne.

 

   

Dansk: pris for enkeltindsats

 

Generel definition: pris for en enkeltindsats

Kommentar: Pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som indgår i én afgørelse. Ydelserne i en
enkeltindsats kan godt leveres af flere leverandører.
Hvis der kun indgår én ydelse i en afgørelse og dermed i en enkeltindsats, er pris for enkeltindsats
identisk med pris for basisindsats. Hvis der indgår flere ydelser i en enkeltindsats, beregnes pris for
enkeltindsats ved at lægge priserne sammen for alle basisindsatser, der indgår i en enkeltindsatse.
Pris for enkeltindsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en måned eller et år,
eller for en samlet indsatsperiode.
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Dansk: forventet pris for enkeltindsats

 

Generel definition: pris for enkeltindsats, der anvendes forud for fakturering af ydelser

Kommentar: Forventet pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som enten indgår i en foreslået afgørelse,
fx i en afgørelsesindstilling, eller i en konkret afgørelse. Forventet pris for enkeltindsats anvendes i
de dele af sagsbehandlingen, hvor der endnu ikke foreligger en faktura for leveringen af ydelserne.
Forventet pris for enkeltindsats beregnes ved at lægge de antagne ydelsespriser sammen for alle
ydelser i en foreslået eller visiteret enkeltindsats.
De antagne ydelsespriser kan komme flere steder fra og kan være mere eller mindre usikre
afhængig af, hvor i sagsbehandlingen de anvendes. I de tidlige faser af sagsbehandlingen, vil de
alene bero på skønnede ydelsespriser eller på generelle gennemsnitspriser. Senere i
sagsbehandlingen, når den konkrete leverandør er valgt, kan de antagne ydelsespriser bero på
standardkontrakter, generelle driftsaftaler eller på gennemsnitlige ydelsespriser fra tidligere
leveringer fra det valgte tilbud.

 

   

Dansk: faktisk pris for enkeltindsats

 

Generel definition: pris for enkeltindsats, der anvendes, når de fakturerede udgifter for alle ydelser i en afgørelse er
kendte

Kommentar: Faktisk pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som indgår i én afgørelse, og som der
foreligger en faktura for.
Faktisk pris for enkeltindsats beregnes ved at lægge de fakturerede priser sammen for alle ydelser i
en visiteret enkeltindsats.

 

   

Dansk: pris for leverandørindsats

 

Generel definition: pris for en leverandørindsats

Kommentar: Pris for leverandørindsats er baseret på de ydelser, som leveres af én leverandør til én borger.
Pris for leverandørindsats beregnes ved at lægge priserne sammen for alle basisindsatser, der indgår
i en leverandørindsats.
Pris for leverandørindsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en måned eller et
år, eller for en samlet indsatsperiode.

 

   

Dansk: pris for samlet indsats

 

Generel definition: pris for en samlet indsats

Kommentar: Pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person.
Pris for samlet indsats beregnes ved at lægge priserne sammen for alle basisindsatser i en samlet
indsats.
Pris for samlet indsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en måned eller et år,
eller for en samlet indsatsperiode.

 

   

Dansk: forventet pris for samlet indsats

 

Generel definition: pris for samlet indsats, der anvendes, når den konkrete leverandør er valgt og forud for fakturering
af ydelserne
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Kommentar: Forventet pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person, og hvor der
endnu ikke foreligger en faktura for samtlige ydelser.
Forventet pris for samlet indsats beregnes ved at lægge de kendte og de antagne ydelsespriser
sammen for alle ydelser i en samlet indsats.
De antagne ydelsespriser kan komme flere steder fra og kan være mere eller mindre usikre
afhængig af, hvor i sagsbehandlingen de anvendes. I de tidlige faser af sagsbehandlingen, vil de
alene bero på skønnede ydelsespriser eller på generelle gennemsnitspriser. Senere i
sagsbehandlingen, når den konkrete leverandør er valgt, kan de antagne ydelsespriser bero på
standardkontrakter, generelle driftsaftaler eller på gennemsnitlige ydelsespriser fra tidligere
leveringer fra det valgte tilbud.

 

   

Dansk: faktisk pris for samlet indsats

 

Generel definition: pris for samlet indsats, der anvendes, når de fakturerede udgifter for alle ydelser til en borger er
kendte

Kommentar: Faktisk pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person, og som der
foreligger en faktura for.
Faktisk pris for samlet indsats beregnes ved at lægge de fakturerede priser sammen for alle ydelser i
den samlede indsats.

 

   

Dansk: enkeltindsats

 

Generel definition: social indsats, der tilkendes én borger i én afgørelse

 

   

Dansk: samlet indsats

 

Generel definition: social indsats, der omfatter alle enkeltindsatser i relation til én borger

 

   

Dansk: ydelsesfrekvens

 

Generel definition: frekvens, der angiver, hvor mange gange en ydelsesenhed leveres i en bestemt periode

Kommentar: Ydelsesfrekvensen angiver den hyppighed, hvormed en ydelse leveres inden for en given
tidsperiode. Det kan fx være én dag om ugen, 5 stk. hver måned eller 10 timer pr. uge.
Den angivne periode kan være identisk med den samlede indsatsperiode, fx 10 timer pr. måned i én
måned, men den vil typisk blive gentaget flere gange indenfor den samlede indsatsperiode, fx 1 dag
om ugen i et halvt år eller 1 timer pr. dag løbende.

 

   

Dansk: ydelsesenhed

 

Generel definition: enhed, som en ydelse afregnes i, og som er bestemt af ydelsens leveringsform

Kommentar: Ydelsesenheden for den samme ydelse kan være forskellig alt efter dens leveringsform, fx er
ydelsesenheden for ydelsen 'talepædagogisk behandling' forskellig, alt efter om den leveres som en
stykydelse, dvs. afregnes pr. møde, eller en timeydelse, dvs. afregnes pr. time.
Ydelser kan leveres som enten stykydelser eller periodeydelser (time-, dags-, måneds- eller
årsydelser).
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Dansk: ydelse

 

Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages

Kommentar: En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx
forældrepålæg.

Formidlingsversion: En ydelse er en tjeneste, genstand eller et beløb, der gives eller modtages. En ydelse på
socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.

 

   

Dansk: stykydelse

 

Generel definition: ydelse, der leveres i en enkeltstående helhed

Kommentar: En stykydelse kan fx være udbetaling af et engangsbeløb eller en rådgivningssamtale.
Stykydelser har et helhedspræg. De brydes normalt ikke op i mindre dele eller lægges sammen i
større enheder. Den samme stykydelse kan godt leveres flere gange over en periode, men afregnes
alligevel pr. stk. Ydelser der afregnes pr. time, dag, måned eller år kaldes periodeydelser. Det kan i
visse tilfælde være vanskeligt at skelne skarpt mellem fx stykydelser og timeydelser. Hvis en
psykologbehandling afregnes pr. samtale er det en stykydelse. Hvis den derimod afregnes pr. time
er det en periodeydelse.

 

   

Dansk: periodeydelse

 

Generel definition: ydelse, der leveres i en periode

Kommentar: Periodeydelser afregnes pr. periode.
En periodeydelse er en ydelse, der i en given periode leveres enten i fastsatte intervaller, i faste
mængder, efter behov eller kontinuerligt. En periodeydelse kan eksempelvis være en ydelse, der
levers i en fast mængde i en måned, fx fem psykologtimer; efter behov i et halvt år, fx
genoptræning; eller kontinuerligt over mange år, fx længerevarende ophold.

 

   

Dansk: timeydelse

 

Generel definition: periodeydelse, der afregnes pr. time

 

   

Dansk: dagsydelse

 

Dansk: dags-/døgnydelse

 

Generel definition: periodeydelse, der afregnes pr. dag

Kommentar: Visse ydelser, fx på et botilbud, afregnes pr. døgn.

 

   

Dansk: månedsydelse

 

Generel definition: periodeydelse, der afregnes pr. måned
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Dansk: årsydelse

 

Generel definition: periodeydelse, der afregnes pr. år

 

   

Dansk: basisindsats

 

Dansk: enkeltstående indsats

 

Generel definition: social indsats, der består af én ydelse, som leveres af ét tilbud

Kommentar: En basisindsats er en minimal indsats i den forstand, at den kun omfatter én ydelse, som leveres af
ét tilbud. De øvrige typer af indsatser vil altid rumme en eller flere basisindsatser.

 

   

Dansk: tilbudsindsats

 

Dansk: leverandørindsats

 

Generel definition: social indsats, der leveres til én borger af ét tilbud

 

   

Dansk: periode

 

Generel definition: afgrænset tidsrum, der strækker sig mellem to tidspunkter eller er karakteriseret ved bestemte træk

Kommentar: En periode kan fx en måned, et kvartal, et år eller tiden mellem to bestemt datoer, eller det tidsrum,
hvori en begivenhed forløber, fx Romantikken eller Anden Verdenskrig.

 

   

Dansk: indsatsperiode

 

Generel definition: periode, hvori der leveres en indsats

Kommentar: En indsatsperiode ligger i intervallet mellem startdato for indsats og slutdato for indsats eller
imellem forventet startdato for indsats og forventet slutdato for indsats.
En indsatsperiode kan fx være den første måned af en behandling eller det andet år af et
længerevarende ophold.

 

   

Dansk: samlet indsatsperiode

 

Generel definition: indsatsperiode, der går fra faktisk startdato for indsats til faktisk slutdato for indsats

Kommentar: Samlet indsatsperiode kan også gå fra forventet startdato for indsats til forventet slutdato for indsats

 

   

Dansk: afregningsperiode

 

Generel definition: periode hvor inden for der foretages en samlet afregning for det, som er leveret
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Dansk: dato

 

Generel definition: bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år

Kommentar: Dato kan angives ved tal og ord eller tal alene, fx 27. december 1968 eller 27.12.1968

 

   

Dansk: faktisk startdato for indsats

 

Generel definition: dato, der angiver, hvornår en indsats påbegyndes

 

   

Dansk: forventet startdato for indsats

 

Generel definition: dato, der angiver, hvornår en indsats forventeligt påbegyndes

 

   

Dansk: faktisk slutdato for indsats

 

Generel definition: dato, der angiver, hvornår en indsats afsluttes

 

   

Dansk: forventet slutdato for indsats

 

Generel definition: dato, der angiver, hvornår en indsats forventeligt afsluttes
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